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DKSiW-K-I-093-6/2015                                                                                                  Warszawa, dnia           listopada 2015 r.                                                                                                                                      

  

 
 Egz. Nr ………… 

  
 Pan 
 Jacek Gartman 
 Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału 
 Straży Granicznej  
 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 
2015 rok, na temat: Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych, przeprowadzonej w terminie od dnia 24 czerwca 2015 r. do dnia 24 lipca 2015 r.1 
w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu2 z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2, 47-
400 Racibórz3. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o kontroli w administracji rządowej4 przez zespół kontrolerów MSW w składzie: 

 

Kierownik zespołu Marta Błaszkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 
kontrolerów i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia nr 45/2015 z dnia 18 
 czerwca 2015 r.; 
 
Członek zespołu Maciej Batóg, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 
kontrolerów MSW, na podstawie upoważnienia nr 46/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. 
 
 
Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 
1. System motywacyjny. 

                                                           
1 W tym w dniach 29 czerwca-3 lipca 2015 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej. 
2 Zwanym dalej również Ś-MOSG w Raciborzu, Ś-MOSG lub Oddziałem.  
3 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów 
Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 342) 
z dniem 1 lipca 2013 r. Śląski Oddział Straży Granicznej otrzymał nazwę Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, 
obejmując swym działaniem -  od dnia 1 stycznia 2014 r. - województwa: małopolskie, opolskie i śląskie.  
4 Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej ustawą o kontroli. 
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2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 
3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych. 

Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do 
dnia 24 czerwca 2015 r. 

Celem kontroli było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu system motywacyjny  
w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu odpowiadał potrzebom funkcjonariuszy 
SG i pracowników5 oraz wpływał na zwiększenie efektywności ich pracy, a także czy przyjęte rozwiązania 
w obszarze motywowania służyły zatrzymaniu wykwalifikowanych, zaangażowanych osób, podnoszeniu 
i rozwijaniu ich potencjału, obiektywnemu ocenianiu i nagradzaniu za ich pracę i osiągnięcia oraz 
zapewnieniu wszystkim zatrudnionym równych szans. 

W okresie objętym kontrolą stanowisko Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży 
Granicznej6 zajmowali: ppłk SG Waldemar Hołodniuk (odwołany ze stanowiska z dniem 9 lipca  
2014 r.) oraz płk SG Jacek Gartman (z dniem 10 lipca 2014 r. powołany na stanowisko Komendanta 
Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej). 

Czynnościami kontrolnymi w zakresie przedmiotowym niniejszej kontroli objęto próbę składającą 
się z 21 funkcjonariuszy SG7 oraz 21 pracowników8 zatrudnionych w Ś-MOSG w Raciborzu.  

W toku kontroli przeprowadzono anonimową ankietę9, mającą na celu poznanie opinii 
funkcjonariuszy SG i pracowników, pełniących służbę/zatrudnionych w Oddziale, na temat 
funkcjonowania w tej jednostce systemu motywacyjnego. Wyniki ankiety zostały częściowo 
zaprezentowane w niniejszym dokumencie. 

Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego stanu 
faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wykonania zadań, tj. skuteczności, wydajności  
i oszczędności.  

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie10 oceniono funkcjonowanie systemu 
motywacyjnego w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu. 

W Ś-MOSG w Raciborzu funkcjonował system motywacyjny11 obejmujący wszystkie grupy osób 
tam zatrudnionych. Składały się na niego zarówno motywatory płacowe, jak i pozapłacowe, które - 
oprócz przyznawanej premii - miały charakter pozytywny. Aktualnie system ten jest w trakcie procesu 
przebudowy, na co wpływ miały wyniki uzyskane z przeprowadzonego, wśród funkcjonariuszy SG 
i pracowników Oddziału, badania ankietowego na temat postrzegania organizacji i jej funkcjonowania 
w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Podjęcie w tym kierunku szeregu działań (wskazanych 
                                                           
5 Jeśli w niniejszym dokumencie jest mowa o pracownikach bez bliższego określania, to należy pod tym pojęciem rozumieć 
zarówno członków korpusu służby cywilnej, jak i pracowników niezaliczanych do tego korpusu. 
6 Zwanego dalej także Komendantem Ś-MOSG, Komendantem Oddziału. 
7 Tj. 2% funkcjonariuszy SG pełniących służbę w Ś-MOSG w Raciborzu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 
8 W tym 15 członków korpusu służby cywilnej (ksc) i 6 pracowników spoza ksc, tj. 10% pracowników zatrudnionych  
w Ś-MOSG w Raciborzu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.  
9 W toku kontroli wpłynęło do zespołu kontrolerów 233 ankiet. Wśród tych, którzy wypełnili ankietę, funkcjonariusze SG 
stanowili ok. 80%, zaś pracownicy ok. 20%. Osoby z wyższym wykształceniem stanowiły ok. 73% ankietowanych. Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku od 36-45 lat (54% ankietowanych) oraz w wieku od 25-35 lat (ok. 36% ankietowanych). Biorąc 
pod uwagę ogólny staż pracy/służby - najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem od 0-5 lat (ok. 37%). 
10 Przyjęto następującą skalę ocen: ocena pozytywna, ocena pozytywna mimo nieprawidłowości, ocena negatywna. 
11 System motywacyjny (w szerokim znaczeniu) - ogół czynników, działań i narzędzi, które przekładają się na określony poziom 
motywacji danej grupy ludzi czy konkretnych pracowników, B.Hysa, B.Grabowska, System motywacji pracowników administracji 
publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 2014. 
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w dalszej części niniejszego dokumentu) może przyczynić się do poprawy systemu motywacyjnego 
funkcjonującego w Oddziale, a w szczególności podniesienia atrakcyjności wybranych jego elementów, 
zgodnie z oczekiwaniami osób zatrudnionych. 

 Stanowiska członków korpusu służby cywilnej w Ś-MOSG zostały poddane procesowi 
wartościowania. System kształtowania wynagrodzeń pracowników był modyfikowany m.in. na podstawie 
wyników analizy wynagrodzeń zarówno pracowników ksc, jak i spoza ksc. Ponadto, zasada jednakowego 
wynagrodzenia pracowników za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości została zachowana. 

Odnośnie do funkcjonariuszy SG nie stwierdzono znaczących różnic w wysokości dodatków 
służbowych/funkcyjnych przyznanych funkcjonariuszom zajmującym podobne stanowiska pracy 
i realizującym te same zadania. Wzmacnianie ich motywacji do realizacji zadań służbowych na 
najwyższym z możliwych poziomie następowało - w uzasadnionych przypadkach – poprzez czasowe 
podwyższenie dodatku do uposażenia. W większości skontrolowanych podwyższeń dodatku, zmiana jego 
wysokości była na odczuwalnym dla funkcjonariusza SG poziomie. 

Przyjęte w Ś-MOSG rozwiązania w obszarze motywowania mogły służyć zatrzymaniu 
wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników i funkcjonariuszy SG, podnoszeniu i rozwijaniu ich 
potencjału, nagradzaniu za wyniki i osiągnięcia oraz zapewnieniu wszystkim zatrudnionym równych 
szans. 

Sformułowanie oceny pozytywnej było możliwe z uwagi na fakt, że Komendant Ś-MOSG ma 
świadomość skutków istniejących rozwiązań z zakresu systemu motywacyjnego i aktywnie zarządza 
zasobami ludzkimi, tak by zwiększać wydajność i skuteczność swojego działania. Na powyższą ocenę 
ogólną odnoszącą się do całości badanego obszaru nie miały wpływu stwierdzone w toku czynności 
kontrolnych odstępstwa od stanu założonego, ponieważ nie zostały zakwalifikowane jako istotne 
nieprawidłowości.  

 

1. System motywacyjny. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie oceniono system motywacyjny  
w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu.  

Motywowanie - wśród bardzo wielu funkcji zarządzania zasobami ludzkimi - spełnia jedną 
z kluczowych ról. Jego celem jest stworzenie odpowiednich warunków pracy i służby, pozwalających na 
realizację misji i celów pracodawcy. Na odpowiedni system motywacyjny składa się zbiór narzędzi oraz 
czynników motywacyjnych, powiązanych ze sobą i tworzących całość, uwzględniający możliwe i zasadne 
potrzeby i oczekiwania zatrudnionych osób. Istotne znaczenie dla skonstruowania skutecznego systemu 
motywacyjnego ma dobór i umiejętność zastosowania odpowiednich instrumentów motywacyjnych.  

W Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej funkcjonował system motywacyjny 
obejmujący zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy SG, uwzględniający specyfikę tej jednostki. 
System ten był zgodny z misją i wartościami jednostki kontrolowanej oraz z celami Oddziału 
wyznaczonymi m.in. w Planie działania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej na 2014 rok 
i w Planie działania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej na 2015 rok12, które koncentrowały 
się głównie na kwestii sprawniejszego, bardziej efektywnego i skutecznego wykonywania powierzonych 
tej formacji zadań. 
                                                           
12 Plany te zostały opracowane w oparciu o Plany działalności Straży Granicznej, jak również na podstawie priorytetów ujętych w 
budżecie zadaniowym na 2014 i 2015 r. 
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Zgodnie z założeniem jednostki kontrolowanej, w celu właściwej organizacji procesu zarządzania 
zasobami ludzkimi, efektywnego wspierania realizacji misji i celów urzędu, jak również przyczynienia się 
do podwyższania poziomu satysfakcji i zadowolenia pracowników Oddziału, opracowano i wdrożono13 
w Ś-MOSG Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Śląskim Oddziale Straży Granicznej na lata 2014-
201614 wraz z harmonogramem działań. Elementem wyjściowym do jego sporządzenia było 
przeprowadzenie wśród funkcjonariuszy SG i pracowników, w okresie od 13 do 17 maja 2013 r., badania 
ankietowego15. Uzyskano w ten sposób m.in.: informacje dotyczące poziomu satysfakcji z warunków 
pracy, zasad wynagradzania i przyznawania nagród, stosunków miedzy pracownikami, relacji 
z przełożonymi, posiadanych kompetencji oraz oceny szkoleń i potrzeb szkoleniowych. Analiza wyników 
zebranych ankiet pozwoliła na sformułowanie pożądanych kierunków zmian w obszarze ZZL 
i w konsekwencji na sporządzenie Programu ZZL, w którym wskazano do realizacji szereg działań 
z wyznaczeniem komórek organizacyjnych Oddziału odpowiedzialnych za ich realizację oraz propozycji 
terminów ich realizacji. W ramach ww. zadań dokonano: analizy organizowanych w Oddziale szkoleń 
wewnętrznych, analizy sposobu, częstotliwości oraz efektów kierowania pracowników na szkolenia 
organizowane przez podmioty zewnętrzne, analizy dotyczącej możliwości, wad i zalet wprowadzenia 
systemu ocen okresowych dla pracowników pomocniczych i obsługi oraz wprowadzenia systemu bieżącej 
informacji zwrotnej dla funkcjonariuszy SG i pracowników, analizy wynagrodzeń pracowników, przeglądu 
wewnętrznych aktów prawnych, regulujących kwestię ustalania wynagrodzeń pracowników, 
przygotowania projektów zasad przyznawania nagród uznaniowych w Oddziale, projektu zasad 
udzielania niematerialnych form wyróżniania, jak również oszacowania możliwości powołania w Ś-MOSG 
zespołu trenerów wewnętrznych oraz ewentualnych zasad wykonywania przez nich zadań. Stwierdzono, 
że wszystkie wyżej wymienione działania zrealizowano w terminach, do których zobowiązano się je 
wykonać16.  

Zgodnie z Programem ZZL, w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r., zaplanowano sprawdzenie 
skuteczności powyższych działań. W ocenie jednostki kontrolowanej będzie stanowić to bazę do 
wprowadzenia ewentualnie dalszych zmian, mających na celu poprawę systemu motywacyjnego 
funkcjonującego w Oddziale. 

Dodatkowo, na etapie przeprowadzania działań, wynikających z Programu ZZL, o których mowa 
powyżej, dostrzeżono - w części dotyczącej obszarów systemu motywacyjnego - potrzebę ewaluacji 
istniejących w Ś-MOSG rozwiązań, tak aby w jak największym stopniu dostosować je do potrzeb 
i oczekiwań funkcjonariuszy SG i pracowników.  

W wyniku przeprowadzenia analizy wynagrodzeń pracowników Śląsko-Małopolskiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz przeglądu wewnętrznych aktów prawnych, regulujących kwestię ustalania 
wynagrodzeń pracowników, zwrócono uwagę na konieczność dokonania, w przypadku pracowników ksc, 
zmian w tabeli przedziałów punktowych oraz odpowiadających im mnożników kwoty bazowej tak, aby 

                                                           
13 Tj. jeszcze przed dokonaną reorganizacją, o której mowa we wstępie niniejszego dokumentu. 
14 Zwany dalej Programem ZZL. 
15 Badanie to przeprowadzono w postaci ankiety skierowanej do osób zatrudnionych wówczas w Śląskim Oddziale Straży 
Granicznej. Ankieta ta składała się z następujących obszarów: wiedza i szkolenie, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie wiedzą, 
czasem pracy i umiejętności kierownicze, atmosfera w pracy i relacje ze współpracownikami i przełożonymi, oceny pracownicze, 
systemy motywacyjne, infrastruktura biurowa. W badaniu tym wzięło udział 159 funkcjonariuszy SG (co stanowiło 15% wówczas 
zatrudnionych funkcjonariuszy SG), 53 członków ksc (co stanowiło 43,80%) oraz 18 spoza ksc (co stanowiło 26,09%). 
16 Dwukrotnie następowała zmiana terminów poszczególnych przedsięwzięć wskazanych w harmonogramie (pismo Naczelnika 
Wydziału Kadr i Szkolenia Ś-MOSG z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz z dnia 11 grudnia 2014 r.). Zmiany te uzasadnione były pracami 
związanymi z przeprowadzaną reorganizacją Oddziału czy też zwiększoną ilością zadań wykonywanych przez komórki 
odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań zaplanowanych w Programie ZZL, a także celowością wykonywania 
niektórych zadań pod koniec roku kalendarzowego. 
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docelowo stała się ona wyraźnym, motywacyjnym elementem systemu wynagrodzeń oraz umożliwiała 
realny awans finansowy pracowników. Zauważono bowiem, że różnice w otrzymywanych 
wynagrodzeniach pomiędzy przedziałami punktowymi, wzrastają w nieznacznym stopniu i nie 
odzwierciedlają wzrostu kompetencji i umiejętności wymaganych od pracowników. Odnośnie zaś do 
pracowników spoza ksc, przyjęto za konieczne przeprowadzenie szczegółowej analizy zysków i strat 
związanych ze zmianą Regulaminu premiowania na stanowiskach pomocniczych, technicznych, 
robotniczych i obsługi z dnia 26 czerwca 2003 r.17, tak aby zwiększyć motywacyjną rolę narzędzia jakim 
jest premia. 

Ponadto, z przeprowadzonej przez Ś-MOSG analizy dotyczącej możliwości, wad i zalet 
wprowadzenia systemu ocen okresowych dla pracowników pomocniczych i obsługi oraz wprowadzenia 
systemu bieżącej informacji zwrotnej dla funkcjonariuszy SG i pracowników Śląsko-Małopolskiego 
Oddziału Straży Granicznej wynika, że dokonywanie jedynie bieżących ocen pracowników spoza ksc nie 
służyło realizacji celów pracodawcy, takich jak: długofalowe motywowanie pracowników, planowanie 
rozwoju czy podnoszenie efektywności pracy. Biorąc pod uwagę brak przeszkód prawnych oraz istnienie 
możliwości organizacyjnych urzędu, wysunięto wniosek o potrzebie opracowania projektu zasad 
dokonywania ocen okresowych pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w Ś-MOSG. 
Zaznaczono jednak, że w związku z pracochłonnością takiego przedsięwzięcia, koniecznością 
przeprowadzenia cyklu szkoleń dla ocenianych i oceniających oraz wdrożenia polityki informacyjnej, 
realnym terminem na opracowanie tego projektu będzie koniec czerwca 2016 r. 

Z kolei, na podstawie przeprowadzonej analizy systemu nagradzania pracowników Śląsko-
Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej - mającej na celu przedstawienie sposobu oddziaływania na 
pracowników poprzez system nagród uznaniowych, tak aby ich działania były zgodne z celami urzędu 
oraz aby pracownicy odczuwali satysfakcję z systemu nagradzania - opracowano projekt decyzji 
Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie zasad udzielania nagród 
i wyróżnień pracownikom Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa 
Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu. Ponadto, sporządzono projekt dokumentu pn. Kryteria 
przyznawania oraz zasad udzielania wyróżnień o charakterze materialnym i niematerialnym 
funkcjonariuszom Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki 
kontrolowanej, wdrożenie w Ś-MOSG powyższych zasad i kryteriów nastąpi w najbliższym możliwym 
terminie, po dokończeniu procesu konsultacji tych projektów z kierownikami komórek i jednostek 
organizacyjnych Oddziału.  

Propozycje przyszłych działań opracowane zostały również w obszarze szkoleń, po 
przeprowadzonej analizie organizowanych w Oddziale szkoleń wewnętrznych, częstotliwości i efektów 
kierowania pracowników na szkolenia zewnętrzne. Wyniki tej analizy zawarte zostały w dokumencie pn. 
Sprawozdanie dotyczące działań przeprowadzonych w ramach „Harmonogramu działań do Programu 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej na lata 2014-2016” 
w obszarze szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych. Przeprowadzona analiza szkoleń wewnętrznych 
obejmowała: badanie preferencji szkoleniowych zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy SG18, 
sprawdzenie zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń wewnętrznych z potrzebami urzędu, ocenę 
jakości przedmiotowych szkoleń, jak również propozycje działań naprawczych. Badanie to wykazało, że 

                                                           
17 Zwanym dalej Regulaminem premiowania. 
18 Badanie to przeprowadzono w okresie 13-17 maja 2013 r. Stanowiło jeden z elementów przeprowadzonej analizy procesów 
zarządzania zasobami ludzkimi. 
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szkolenia organizowane w Ś-MOSG nie stanowiły skutecznego narzędzia pogłębiania wiedzy. Przy 
opracowywaniu propozycji działań naprawczych wykorzystano postulaty oraz sugestie wskazane przez 
respondentów. Do działań tych należało m.in.: wprowadzenie mniejszych grup szkoleniowych, 
wprowadzenie poziomów zaawansowania grup szkoleniowych, wykorzystywanie materiałów 
pomocniczych, powołanie zespołu trenerów wewnętrznych, wyrażanie opinii przez szkolonego po 
każdym odbytym szkoleniu. Odnośnie do szkoleń zewnętrznych, oprócz omówienia sposobu, 
częstotliwości i efektów kierowania pracowników na tego rodzaju szkolenia, w ww. dokumencie zawarto 
również propozycje działań, mających na celu zwiększenie częstotliwości kierowania pracowników na te 
szkolenia, tj. konieczność bieżącego informowania kierowników komórek organizacyjnych o wysokości 
środków finansowych przeznaczanych na szkolenia zewnętrzne pracowników, jak również zachęcanie 
przełożonych do występowania z wnioskami o przeszkolenie pracowników. 

W Ś-MOSG w Raciborzu na bieżąco, w odniesieniu do wybranych elementów systemu 
motywacyjnego, wykonywane były analizy finansowe. Kwartalnie opracowywano dokument pn. 
Przewidywane wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w ramach którego m.in. 
obliczano środki finansowe na wynagrodzenia, które powstawały z niepełnego zatrudnienia pracowników 
oraz przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, a które następnie przeznaczane były na 
poszczególne elementy systemu motywacyjnego19. Również kwartalnie wykonywane było rozliczenie 
dotyczące dodatków funkcyjnych i służbowych20. Z kolei na bieżąco wykonywana była analiza związana 
z odejściami ze służby funkcjonariuszy SG oraz analiza środków finansowych, które pozostały w wyniku 
tych ruchów kadrowych.  

W Ś-MOSG w Raciborzu, wobec zatrudnionych wykorzystywano zarówno płacowe, jak 
i pozapłacowe narzędzia w zakresie motywowania, wynikające głównie z przepisów prawa. Narzędzia te 
miały charakter pozytywny, z wyjątkiem premii. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostały zawarte 
w dalszej części niniejszego dokumentu. 

W obowiązującym w Ś-MOSG systemie motywacyjnym pozostawiono przełożonym odpowiednią 
swobodę w zakresie motywowania i wyboru narzędzi temu służących. Stwierdzono również, że kadra 
kierownicza, w okresie objętym kontrolą, uczestniczyła w szkoleniach z zakresu wykorzystywania technik 
i metod motywowania. Dodać należy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem działań do Programu ZZL, 
w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie w Oddziale cyklu szkoleń dla osób 
kierujących pracą innych. Szkolenia te dotyczyć będą sporządzania ocen pracowników i funkcjonariuszy 
SG, w szczególności przeprowadzania rozmów oceniających, sposobów, funkcji oraz możliwości 
wykorzystania informacji zwrotnej do podnoszenia wyników w pracy pracowników i funkcjonariuszy SG 
oraz dokonywania ocen w sposób umożliwiający podniesienie motywacyjnej funkcji oceny okresowej.  

Przełożonych oceniano m.in. pod kątem zarządzania zasobami ludzkimi. Odnośnie do 
funkcjonariuszy SG, ocena taka dokonywana była podczas ich opiniowania służbowego21, odnośnie do 
pracowników - w trakcie sporządzania oceny okresowej22. Należy zwrócić uwagę, że dobrą praktyką 
byłoby stosowanie wobec przełożonych w omawianym zakresie także oceny bieżącej. Ze względu na 
                                                           
19 Np. wypłacenie w miesiącach listopadzie 2014 r. oraz czerwcu 2015 r. dodatków specjalnych i zadaniowych pracownikom oraz 
zwiększenie funduszu nagród. 
20 Podstawą prawną sporządzenia omawianego rozliczenia był § 4 ust. 3 decyzji Nr 206 Komendanta Głównego Straży Granicznej 
z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę 
w oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. 
21 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie 
okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 86, poz. 787, z późn. zm.). 
22 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu 
przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 74, poz. 633).   



 

 
           7/24 

  

terminy dokonywania opiniowania i oceniania zarówno opinia służbowa, jak i ocena okresowa może nie 
być wykorzystywania w pełni w systemie motywowania.  

W Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej, w lutym 2015 r., dokonano - pośród 
funkcjonariuszy SG z korpusu oficerów - identyfikacji zasobów kadrowych. Jak wynika z wyjaśnień 
jednostki kontrolowanej, cel tego działania to dążenie do jak najlepszego zarządzania zasobami ludzkimi. 
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z poleceniem Komendanta Oddziału, kierownicy poszczególnych 
komórek/jednostek organizacyjnych przeprowadzili rozmowy z podległymi sobie ww. funkcjonariuszami 
SG oraz dokonali analizy ich osiągnięć służbowych. Oceny poszczególnych funkcjonariuszy SG dokonano 
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi doboru funkcjonariuszy SG na stanowiska służbowe w jednostkach 
organizacyjnych SG, zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego SG w dniu 29 stycznia 2015 r. Opierały 
się one m.in. o: kryteria kwalifikacyjne, kryteria efektywności, staż służby, ustne oświadczenie 
funkcjonariusza SG o dyspozycyjności w zakresie zmiany miejsca pełnienia służby. Powyższe dane zostały 
przedstawione Komendantowi Oddziału i jego zastępcom, w celu dalszej analizy.  

Proces identyfikacji niezbędnych, kluczowych dla działania poszczególnych komórek/jednostek 
organizacyjnych zasobów kadrowych - oprócz systemu opisów i wartościowania stanowisk pracy 
w służbie cywilnej - opierał się na opracowanym w Ś-MOSG planie zatrudnienia pracowników. Podstawą 
jego tworzenia były potrzeby zgłaszane przez kierowników komórek/jednostek organizacyjnych, które 
następnie podlegały weryfikacji dokonywanej przez wyższych przełożonych i były przekazywane do 
zaopiniowania przez Wydział Kadr i Szkolenia Ś-MOSG. 

Do oceny efektywności pracy Oddziału kadra kierownicza wykorzystywała opracowania 
przygotowywane cyklicznie przez Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej23, przy 
współpracy z innymi merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Ś-MOSG. Ponadto, wykorzystywano 
również informacje zawarte w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej, do której wgląd miały osoby 
uprawnione, w tym kadra kierownicza. Na ich podstawie możliwe było bowiem uzyskanie raportu na 
temat efektywności głównych obszarów działalności Oddziału w ramach wybranego okresu i porównania 
jej z określonym przez siebie przedziałem czasowym bądź inną jednostką/jednostkami organizacyjnymi.  

Powyższe opracowania/raporty były dla Komendanta Ś-MOSG oraz jego zastępców podstawą 
przy dokonywaniu podziału środków finansowych dla poszczególnych komórek/jednostek 
organizacyjnych oraz ich kierowników i zastępców, z przeznaczeniem na okresowe podwyższanie 
dodatków służbowych i funkcyjnych.  

W okresie objętym kontrolą odnotowano w Ś-MOSG niski poziom fluktuacji pracowników 
i funkcjonariuszy SG. W większości przypadków znane były przyczyny rezygnacji/odejścia. Wynikały 
głównie z przesłanek określonych w przepisach prawa bądź związane były ze sprawami osobistymi osób 
odchodzących. 

Niska fluktuacja kadr24, mała liczba prowadzonych postępowań dyscyplinarnych wobec 
pracowników i funkcjonariuszy SG25, niewielka liczba odwołań od decyzji wydanych w sprawach 

                                                           
23 Narzędziami tymi były: miesięczne i kwartalne biuletyny statyczne (obecnie raporty informacyjne), kwartalne informacje 
o stanie realizacji budżetu w układzie zadaniowym, kwartalna informacja o poziomie realizacji celów zawartych w Planie 
działania Ś-MOSG na rok 2015 r., miesięczne zestawienie statystyczne wskazujące poziom realizacji wyznaczonych na bieżący rok 
wybranych zadań (w oparciu o ustalone mierniki ich wykonania), cykliczne zestawienie wskazujące na poziom efektywności 
placówek Ś-MOSG (ocena punktowa umożliwiająca rankingowanie placówek), analizy, opracowania i zestawienia statystyczne 
zlecone ad hoc. 
24 W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 24 czerwca 2015 r. w Ś-MOSG ze służby w SG zostało zwolnionych 46 
funkcjonariuszy SG. Z kolei z 28 pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Powyższa liczba nie uwzględnia pracowników, którzy, 
na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zostali włączeni w strukturę Karpackiego Ośrodka 
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personalnych26, znikoma liczba skarg dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi27, stwierdzona 
w badanej próbie liczba dni nieobecności w pracy z powodu choroby, a także brak odwołań od opinii 
służbowych oraz ocen okresowych, świadczyć mogą o tym, że przyjęte rozwiązania w zakresie 
motywowania służyły zatrzymaniu wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników 
i funkcjonariuszy SG, podnoszeniu i rozwijaniu ich potencjału.  

Zgodnie z wynikami anonimowej ankiety przeprowadzonej przez zespół kontrolerów, na pytanie 
o skuteczność istniejącego w Oddziale systemu motywacyjnego odpowiedziało ok. 87% respondentów, 
wśród których ok. 82% wypowiedziało się negatywnie w tym zakresie; 13% wskazywało, że system 
motywacyjny w Oddziale był skuteczny; dla 5% ankietowanych - kwestia ta była trudna do określenia.  

Najczęstsze powody wskazywane przez ankietowanych, które świadczyłyby o nieskuteczności 
systemu motywacyjnego w Ś-MOSG to: brak jasnych, sprawiedliwych i znanych wszystkim kryteriów 
oceniania i nagradzania, brak możliwości rozwoju i awansu, brak środków finansowych na wynagrodzenia 
i nagrody. Odnotowano także stwierdzenia, w których wskazywano na brak systemu motywacyjnego w Ś-
MOSG bądź na jego istnienie w bardzo małym stopniu. 

2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania płacowych narzędzi motywacyjnych 
wobec funkcjonariuszy SG i pracowników zatrudnionych w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży 
Granicznej oceniono pozytywnie.  

 

2.1. Kształtowanie uposażeń funkcjonariuszy SG pełniących służbę w Ś-MOSG w Raciborzu. 

Uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej składa się z uposażenia zasadniczego  
i z dodatków do uposażenia. Niewątpliwie dodatki - zwłaszcza te, których wysokość ma charakter 
uznaniowy - są z punktu widzenia przełożonych odpowiednim mechanizmem służącym wzmacnianiu 
motywacji funkcjonariusza SG do realizacji zadań służbowych na najwyższym z możliwych poziomie. 
Dodatki do uposażeń będą spełniały rolę motywatora o ile ich przyznawanie i podwyższanie będzie 
odbywało się w sposób obiektywny i zgodny z przepisami.  

                                                                                                                                                                                            
Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. Stan zatrudnienia w Ś-MOSG wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 1027 
funkcjonariuszy SG i 209 pracowników. W odniesieniu do funkcjonariuszy SG, w jednym przypadku zwolnienie nastąpiło z urzędu 
(w związku z upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby), natomiast pozostałe przypadki zwolnienia ze 
służby w SG były następstwem złożenia przez funkcjonariuszy SG pisemnych próśb o zwolnienie, często bez uszczegółowienia 
powodów. W przypadkach określania powodów zwolnienia, były to motywy związane z nabyciem uprawnień do emerytury, 
stanem zdrowia lub względami osobistymi i sytuacją rodzinną. Odnośnie do pracowników: 6 - rozwiązało stosunek pracy w 
związku z przejściem na emeryturę, 5 - wypowiedziano warunki pracy, w związku z reorganizacją Ś-MOSG (przy czym pracownicy 
odmówili przyjęcia nowych warunków pracy, co skutkowało rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem), 1 - 
wypowiedziano umowę o pracę w związku z reorganizacją Ś-MOSG i likwidacją stanowiska, 5 - rozwiązało umowę o pracę na 
mocy porozumienia stron, w związku z pozytywnym zakończeniem procedur kwalifikacyjnych i przyjęciem do służby w SG, 1 
pracownik został na własną prośbę (umotywowaną względami rodzinnymi) przeniesiony do pracy w innym urzędzie, z 2 
pracownikami, ze względów służbowych, po zasięgnięciu opinii właściwych przełożonych nie zawarto kolejnej umowy o pracę (1 
przypadek rozwiązania umowy o pracę na okres próbny z upływem tego okresu oraz 1 przypadek rozwiązania umowy z upływem 
czasu, na który była zawarta umowa), 1 pracownik rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron (w związku z wyborem 
na urząd burmistrza), 7 pracowników rozwiązało umowę o pracę na własną prośbę bez podania przyczyny.  
25 Wobec funkcjonariuszy SG prowadzono 11 postepowań dyscyplinarnych (5 w 2014 r. oraz 6 w 2015 r.), wobec pracowników 1 
postępowanie dyscyplinarne. 
26 W okresie objętym kontrolą, 10 funkcjonariuszy SG, pozostających w służbie odwołało się od rozkazów personalnych oraz 1 
były funkcjonariusz SG – od decyzji Komendanta Ś-MOSG. Pracownicy nie odwoływali się od decyzji w sprawach personalnych. 
27 W okresie objętym kontrolą do Komendanta Ś-MOSG wpłynęły 4 skargi dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. 
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W Ś-MOSG w Raciborzu z dodatków, których wysokość ma charakter uznaniowy, przyznawano 
bądź podwyższano funkcjonariuszom SG dodatek służbowy i dodatek funkcyjny. Dokonywano tego na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 
r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej28. 
Zgodnie z ww. aktem, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2014 r., wysokość 
przyznawanego i podwyższanego dodatku ustalano przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej 
w poszczególnych kategoriach, określonych w załączniku do tego rozporządzenia. Natomiast po zmianie, 
tj. z dniem 1 października 2014 r., wysokość ustalano w procentach podstawy naliczenia danego dodatku. 

W marcu 2015 r. w Ś-MOSG w Raciborzu wprowadzony został dokument pn. Kryteria 
przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej. 
Dokument ten opracowano w celu zapewnienia motywacyjnego charakteru dodatków w poszczególnych 
pionach merytorycznych, a tym samym zapewnienia racjonalnego wydatkowania przeznaczonych na ten 
cel środków finansowych. W jego treści zawarte zostały szczegółowe kryteria dla pionu do spraw 
cudzoziemców, pionu granicznego i pionu operacyjno-śledczego, ze wskazaniem obszarów znajdujących 
się we właściwości tych pionów i zasługujących - w ocenie kierownictwa Oddziału - na uwzględnienie 
w procesie motywacyjnym. W dalszej jego części ujęto z kolei kryteria o charakterze uniwersalnym 
(w tym także dla pozostałych pionów Oddziału), tj. m.in.: wykonywanie obowiązków służbowych 
o charakterze dodatkowym, w zwiększonej intensywności i o wysokim stopniu złożoności, 
dyspozycyjność, inicjatywa i wzorowa realizacja zadań służbowych29, angażowanie się w realizację zadań 
wymagających posiadania dodatkowych uprawnień, wyniki uzyskiwane w trakcie szkoleń, udział 
i angażowanie się w prace komisji, zespołów zwłaszcza na szczeblu centralnym i opracowujących lub 
wdrażających rozwiązania usprawniające realizację zadań przez formację. Zgodnie z ww. dokumentem, 
podejmując decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o podwyższenie dodatku należało także brać pod uwagę: 
znaczną liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą lub wynikającej z innych przyczyn, 
a niebędących konsekwencją działalności służbowej, osiąganie niedostatecznych wyników 
z obligatoryjnych egzaminów, jak np. roczny test sprawności fizycznej funkcjonariuszy SG lub strzelań 
sprawdzających, uchylanie się od uczestnictwa w szkoleniach, nieuzasadnione niewyrażenie zgody na 
delegowanie do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub innej 
miejscowości. Ponadto, proponowana wysokość podwyższenia miała być odzwierciedleniem 
wypadkowej ilości i jakości pracy, a także złożoności, zaangażowania i kreatywności osoby. 

Podział środków finansowych na podwyższenia dodatków był dokonywany proporcjonalnie do 
liczby funkcjonariuszy SG pełniących służbę w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych 
Ś-MOSG. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmował Komendant Oddziału po konsultacjach ze 
swoimi zastępcami oraz przy uwzględnieniu statystyk i zestawień osiągnięć poszczególnych komórek 
i jednostek organizacyjnych Oddziału30. W następnej kolejności przełożeni występowali z wnioskami 

                                                           
28 Dz. U. Nr 24, poz. 148, z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie uposażenia oraz dodatków SG; z dniem  
1 października 2014 r. zmienionego poprzez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1233).  
29 Tzn. funkcjonariusz SG realizuje zadania pozostające w jego zakresie obowiązków wykazując się ponadprzeciętną inicjatywą, 
kreatywnością, a także wyjątkowo wysokim poziomem realizacji tych zadań. W przypadku zadań realizowanych cyklicznie 
podejmuje odpowiednie działania z własnej inicjatywy bez konieczności ingerencji przełożonych. W sytuacjach 
niestandardowych samodzielnie dokonuje analizy problemów i przygotowuje propozycje możliwych rozwiązań. Zadania realizuje 
rzetelnie i terminowo.  
30 Prowadzonych przez Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Ś-MOSG, o czym była mowa w pkt 
1 niniejszego dokumentu. 
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uzasadniającymi podwyższenie dodatku dla danego funkcjonariusza wraz ze wskazaniem proponowanej 
kwoty podwyżki. 

Wszystkim funkcjonariuszom SG objętym próbą, tj. 21 podwyższono dodatek do uposażenia, zaś 
7 z nich przyznano dodatek w nowej, wyższej niż uprzednio wysokości31.  

Przyznania i podwyższenia dodatku dokonywano z urzędu bądź na wniosek (indywidualny bądź 
zbiorowy) właściwego przełożonego funkcjonariusza SG. Proponowana wysokość dodatków została 
powiązana z oceną i efektami pracy. Oceniając na tym samym poziomie pracę funkcjonariuszy SG 
zatrudnionych w tej samej komórce/jednostce organizacyjnej Oddziału dodatek do uposażenia 
podwyższano w danym okresie w różnej wysokości. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, 
różnica ta wynikała z zajmowanych przez funkcjonariuszy SG stanowisk służbowych, ich zakresów 
obowiązków i uprawnień, a tym samym ze stopnia trudności i pracochłonności realizowanych przez nich 
zadań służbowych, poziomu odpowiedzialności, konieczności kierowania podległym zespołem. 
W przypadku stanowisk równorzędnych, różnice te wynikały - zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami jednostki 
kontrolowanej - z ilości, stopnia skomplikowania realizowanych zadań służbowych, inicjatywy oraz 
szybkości działania. Powyższe okoliczności pozwalają na stwierdzenie, że przyznanie i podwyższanie 
dodatków do uposażeń miało charakter motywujący.  

W okresie objętym kontrolą dokonywano także zwiększeń dodatków służbowych/funkcyjnych 
tym funkcjonariuszom SG, którzy np. pełnili służbę graniczną w bezpośredniej ochronie granicy 
państwowej lub kontroli ruchu granicznego oraz wykonywali czynności kontrolne32. Możliwość taką 
przewidywały obowiązujące do dnia 30 września 2014 r. przepisy rozporządzenia w sprawie uposażenia 
oraz dodatków SG. Pomimo ich uchylenia z dniem 1 października 2014 r., przedmiotowe zwiększenia 
zachowano funkcjonariuszom SG do dnia 31 marca 2015 r., co było zgodne z przepisami przejściowymi33.  

Nie stwierdzono znaczących różnic w wysokości dodatków służbowych/funkcyjnych posiadanych 
przez funkcjonariuszy SG na podobnych stanowiskach pracy, realizujących te same zadania. Niewielkie 
różnice wynikały np. ze stażu służby, wykształcenia bądź doświadczenia funkcjonariuszy SG. Zaznaczyć 
należy, że w Ś-MOSG w związku ze zmianami etatowymi  określono zalecaną kategorię dodatku 
służbowego i funkcyjnego na określonych stanowiskach służbowych34. Element motywujący 
funkcjonariuszy SG stanowić miało - w uzasadnionych przypadkach - czasowe podwyższenie dodatku do 
uposażenia, o czym była mowa powyżej. 

Okresy podwyższania dodatków służbowych/funkcyjnych ustalane były przez Komendanta 
Oddziału. Jedynym kryterium przy ich określaniu były możliwości finansowe Ś-MOSG. Częściej 
podwyższano dodatki na czas określony, tj. na okres od 1 do 4 miesięcy35 niż przyznawano w nowej, 
wyższej niż uprzednio wysokości. Zaznaczyć należy, że czasowe podwyższenie dodatków do uposażenia 
jest jednym z czynników mających istotne znaczenie dla motywowania. Przyznając natomiast dodatek 

                                                           
31 W przypadku 2 funkcjonariuszy SG było to związane z mianowaniem na wyższe stanowisko służbowe, w odniesieniu do 
kolejnych 5 - z oceną osiąganych przez funkcjonariuszy SG wyników w realizacji codziennych obowiązków służbowych 
i powierzonych zadań. 
32 Ustalono na podstawie objętych próbą funkcjonariuszy SG. 
33 Zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.  
34 Wyrażone w kategoriach, później w procentach. Zgodnie z zasadami ustalonymi w Notatce służbowej z dnia 1 lutego 2010 r. 
dotyczącej przyznawania funkcjonariuszom Śląskiego Oddziału Straży Granicznej dodatków funkcyjnych lub służbowych od dnia 1 
marca 2010 r. oraz w Notatce służbowej z dnia 11 marca 2015 r. dotyczącej przyznawania funkcjonariuszom Śląsko-
Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej dodatków funkcyjnych lub służbowych od dnia 1 kwietnia 2015 r.  
35 W przypadku naczelników wydziału, zastępcy komendanta placówki SG od 1 do 11 miesięcy. 
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w nowej, wyższej niż uprzednio wysokości brano pod uwagę wskazane wysokości dodatków36 na 
równorzędnych stanowiskach służbowych, przy uwzględnieniu oceny wywiązywania się z powierzonych 
zadań służbowych.  

W 72 na 91 skontrolowanych podwyższeń dodatku, zmiana jego wysokości była na odczuwalnym 
dla funkcjonariusza SG poziomie37. Odnośnie do przyznania dodatku w nowej, wyższej niż uprzednio 
wysokości, zmiana nie osiągnęła odczuwalnego poziomu w żadnym badanym przypadku. 

Podwyższenie bądź przyznanie dodatków do uposażeń nie były dokonywane w okresie 
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, ani po ukaraniu karą dyscyplinarną w okresie, w którym 
kara nie uległa zatarciu. Nie następowało to także po uzyskaniu negatywnej opinii służbowej. We 
wszystkich badanych przypadkach podwyższanie funkcjonariuszom SG dodatku do uposażenia nastąpiło 
w czasie pełnienia przez nich służby na stanowiskach służbowych.  

Z analizy ankiet przeprowadzonych przez zespół kontrolerów w Ś-MOSG wynika, że wysokość 
uposażenia - w ocenie funkcjonariuszy SG - nie dla wszystkich miała charakter motywacyjny. 35% 
ankietowanych funkcjonariuszy SG uznało, że wysokość uposażenia motywowała ich do lepszej pracy 
w stopniu słabym; 36% uznało, że w stopniu średnim; 21% oceniło poziom uposażenia jako motywujący 
w stopniu dobrym, zaś jedynie 8% ankietowanych funkcjonariuszy SG uznało go za motywujący w stopniu 
bardzo dobrym. Ponadto, jedynie 2% ankietowanych funkcjonariuszy SG uznało, że wysokość 
otrzymywanego przez nich uposażenia była na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym; 34% uznało 
je za raczej satysfakcjonujące; 40% za raczej niesatysfakcjonujące; 22% za zupełnie niesatysfakcjonujące, 
zaś 2% trudno było to określić. 

2.2 Kształtowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ś-MOSG w Raciborzu. 

System wynagrodzenia w służbie cywilnej opiera się na wartościowaniu stanowisk pracy, co 
pozwala ustalić relatywną wartość poszczególnych stanowisk w organizacji, a tym samym dać podstawę 
do porównywania wartości stanowisk pracy i kształtowania wynagrodzeń pracowników. Powszechnie 
uznaje się, że proces wartościowania tworzy racjonalne podstawy do opracowania i utrzymania 
sprawiedliwej i uzasadnionej struktury płac i pomaga w zarządzaniu zależnościami istniejącymi między 
stanowiskami w danej organizacji, umożliwia podejmowanie konsekwentnych decyzji dotyczących 
stopniowania i stawek za pracę, tworzy schemat porównywania wartości stanowisk tak, aby zapewnić 
równą płacę za pracę o takiej samej wartości38. 

Stwierdzono, że w odniesieniu do pracowników ksc i spoza ksc, zatrudnionych w Ś-MOSG, 
opracowane zostały zasady ustalania płac39. Określono w nich zarówno sposób kształtowania 
wynagrodzeń (dla osób podejmujących zatrudnienie w Ś-MOSG oraz dla pracowników już zatrudnionych 
w Ś-MOSG), jak i kryteria pozwalające na podwyższenie pracownikowi wynagrodzenia. 

                                                           
36 Por. przypis 34. 
37 Na potrzeby niniejszej kontroli założono, że za poziom ten zostanie uznane podwyższenie o co najmniej 30% miesięcznie (jeśli 
dodatek miał zostać podwyższony na okres 1 miesiąca) lub, jeśli suma podwyższenia dodatków w poszczególnych miesiącach 
wyniosła co najmniej 30% wartości otrzymywanego dodatku (jeśli dodatek był podwyższony na czas określony dłuższy niż 
miesiąc), a jeśli dodatek był podwyższony na czas nieokreślony - co najmniej 30% wartości otrzymywanego dodatku przez okres 
kolejnych 12 miesięcy.  
38 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020, KPRM Warszawa 2011. 
39 Dla pracowników ksc: Zasady ustalania płac zasadniczych pracowników - członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych 
w Śląsko - Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu. Z kolei dla pracowników spoza ksc: Zasady ustalania płac 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej. Wyżej 
wymienione dokumenty datowano na dzień 20 grudnia 2013 r. 
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Stanowiska należące do korpusu służby cywilnej zostały poddane procesowi wartościowania, tj. 
w 2008 r., a następnie - w związku ze zmianą struktury etatowej Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży 
Granicznej - w III kwartale 2014 r. Stanowiska pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej nie 
podlegały procesowi wartościowania, a wynagrodzenia ustalane były na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego40, w których określono zarówno tabele miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego, jak też stawki dodatków funkcyjnych oraz tabele stanowisk, zaszeregowań i 
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Na podstawie badanej próby stwierdzono, że we wszystkich przypadkach mnożniki kwot 
bazowych pracowników ksc odpowiadały tym przypisanym dla danego stanowiska pracy w sporządzonej 
w Ś-MOSG tabeli płac. Wysokość wynagrodzenia została powiązana zarówno z wynikami wartościowania, 
jak i z ocenami okresowymi pracowników. Stwierdzone w 4 przypadkach różnice w wynagrodzeniach41 
wynikały - jak ustalono - z posiadania przez pracowników zajmujących niżej zwartościowane stanowiska 
różnego poziomu kwalifikacji, doświadczenia, a także z oceny ich pracy, jej efektów, ilości i jakości 
wykonywanych zadań służbowych. 

Pracownicy zajmujący stanowiska spoza ksc nie podlegli ocenie w takim stopniu jak pracownicy 
na stanowiskach należących do ksc i - jak wskazano w pkt 1 niniejszego dokumentu - ocena ta 
dokonywana była jedynie na bieżąco. W związku z powyższym niemożliwe było ustalenie, czy 
wynagrodzenia w tej grupie zatrudnionych były powiązane z ocenami pracy tych pracowników.   

W okresie objętym kontrolą 6 z 21 pracowników objętych próbą podwyższono wynagrodzenie 
zasadnicze. We wszystkich ww. przypadkach podwyższenia te były konsekwencją awansowania 
pracowników na wyższe stanowiska służbowe. Stwierdzono jednak, że w żadnym przypadku podwyżka 
wynagrodzenia nie osiągnęła odczuwalnego dla pracowników poziomu42. Wzrost wynagrodzenia nie 
mógł mieć zatem motywacyjnego charakteru.  

Pracownikom zatrudnionym w Ś-MOSG przyznawane były dodatki zadaniowe (w przypadku 
pracowników ksc) oraz dodatki specjalne (w przypadku pracowników spoza ksc). Oba rodzaje dodatków 
przyznawano za wykonywanie zadań dodatkowych, bądź w zastępstwie za nieobecnego pracownika, jak 
również w związku ze zwiększeniem intensywności wykonywanych zadań, wynikających 
z obowiązującego zakresu obowiązków. Uzasadnienie przyznania dodatków (zarówno zadaniowych, jak 
i specjalnych) zawierało szczegółowe wyliczenie za jakie konkretnie, dodatkowo wykonywane czynności, 
pracownicy otrzymywali ww. dodatki. 

W ramach czynności kontrolnych porównano zakresy obowiązków, zarówno pomiędzy 
pracownikami, jak i pomiędzy pracownikami a funkcjonariuszami SG objętymi próbą. Celem tego 
działania było sprawdzenie czy na podobnych stanowiskach pracy, zajmowanych przez osoby realizujące - 
zgodnie z zakresami obowiązków - takie same zadania, występowały znaczące różnice w otrzymywanych 
uposażeniach i wynagrodzeniach. W wyniku porównania stanowisk pracowników nie stwierdzono, aby 
różnice te były znaczące. Tym samym zasada jednakowego wynagrodzenia pracowników za jednakową 

                                                           
40 Tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 
27, poz.134, z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc. 
41 Osoby zajmujące niżej zwartościowane stanowiska otrzymywały wyższe wynagrodzenie od osób na wyżej zwartościowanych 
stanowiskach. 
42 Na potrzeby niniejszej kontroli założono, że aby podwyżka wynagrodzenia była odczuwalna to przy wynagrodzeniu brutto 
niższym niż 2500 zł wzrost uposażenia powinien wzrosnąć o co najmniej 20%. Jeśli natomiast wynagrodzenie zasadnicze 
przekroczyłoby poziom 2500 zł brutto, za podwyżkę odczuwalną uznano wzrost o co najmniej 10%. 
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pracę lub za pracę o jednakowej wartości, określona w art. 183c Kodeksu pracy, została zachowana43. 
Porównując zakresy obowiązków pracowników i funkcjonariuszy SG spośród badanej grupy, nie 
znaleziono przypadków umożliwiających dokonanie porównań w tym zakresie.  

Z analizy ankiet przeprowadzonych w Ś-MOSG wynika, że wysokość wynagrodzenia - w ocenie 
pracowników ksc i spoza ksc - nie spełniała swojej funkcji motywacyjnej. Aż 71% respondentów uznało, 
że wysokość wynagrodzenia motywuje ich do lepszej pracy w stopniu słabym; 20% osób uznało, że 
wysokość wynagrodzenia w średnim stopniu motywowała je do lepszej pracy. Tylko 7% osób oceniło 
poziom wynagrodzenia jako motywujący w stopniu dobrym, natomiast jedynie 2% ankietowanych 
pracowników oceniło poziom wynagrodzenia jako motywujący w stopniu bardzo dobrym. Ponadto, 61% 
ankietowanych pracowników uznało, że wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia była na 
poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym; 22% uznało je za raczej niesatysfakcjonujące; 15% za raczej 
satysfakcjonujące, zaś żadna z osób ankietowanych nie uznała wysokości otrzymywanego wynagrodzenia 
za zdecydowanie satysfakcjonujące; 2% osób nie miało zdania w tym zakresie.  

Dodatkowo, 65% respondentów uznało, że wysokość wynagrodzenia nie była adekwatna do 
wykonywanej pracy; 13% uznało ją za raczej nieadekwatną; 9% ankietowanych oceniło, że wysokość 
wynagrodzenia była raczej adekwatna, zaś jedynie 2% osób uznało otrzymywane wynagrodzenie za 
adekwatne do wykonywanej pracy; 11% wskazało, że trudno powiedzieć.  

Przedstawione powyżej wyniki ankiet potwierdzają wnioski wyciągnięte po przeprowadzeniu 
analizy wynagrodzeń w Ś-MOSG44, tj. wysokość wynagrodzenia nie była czynnikiem motywującym, który 
pozwalałby spełniać swoje podstawowe cele, a mianowicie: utrzymanie najcenniejszych pracowników, 
pozyskanie nowych cennych pracowników oraz zwiększanie efektywności wykonywanej pracy. 

2.3 Zasady oraz kryteria przyznawania nagród oraz premii pracownikom oraz funkcjonariuszom SG 
zatrudnionym/pełniącym służbę w Ś-MOSG w Raciborzu. 

Nagrody stanowią ważny motywator, gdy są związane z istotnym osiągnięciem i na tyle wysokie, 
aby stanowić prawdziwą wartość dla nagradzanego pracownika/funkcjonariusza SG oraz gdy istnieje 
powszechne poczucie, że przydziela się je według obiektywnych kryteriów. Nagrody powinny być 
wręczane niezwłocznie po odniesieniu przez pracownika/funkcjonariusza SG sukcesu, w obecności innych 
zatrudnionych tak, aby każdy z nich mógł poznać osiągnięcia nagradzanej osoby. Taki sposób 
postępowania wzmacnia funkcję motywacyjną nagród.  

Nagrody pieniężne w Ś-MOSG przyznawano na podstawie: przepisów ustawy z dnia 12 
października 1990 r. o Straży Granicznej45 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży 
Granicznej46- odnośnie do funkcjonariuszy SG, Regulaminu Pracy pracowników Śląsko-Małopolskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu - odnośnie do pracowników ksc oraz spoza ksc.  

                                                           
43 Zgodnie z ww. regulacją, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę  
o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne 
świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami  
o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, 
potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach prawa lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, 
a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.  
44 O, której mowa w pkt 1 niniejszego dokumentu. 
45 Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o Straży Granicznej. 
46 Dz. U. Nr 56, poz. 510, z późn. zm. 
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Dla funkcjonariuszy SG i pracowników czynnikami mającymi wpływ zarówno na przyznanie 
nagrody, jak i jej wysokość były: efekty ich pracy, zaangażowanie, inicjatywa, nieobecność wynikająca 
z przebywania na zwolnieniach lekarskich. Przy wyróżnianiu tego typu nagrodą pomijane były osoby 
karane, przeciwko którym było prowadzone postępowanie dyscyplinarne/karne, w stosunku do których 
nie zostały zatarte kary dyscyplinarne (z wyjątkiem rozmów dyscyplinujących związanych 
z wykroczeniami drogowymi).  

Wymienione powyżej kryteria - zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej - były jednolite 
dla całego Oddziału i znane wszystkim osobom tam zatrudnionym. 

W każdym przypadku propozycji wyróżnienia danego funkcjonariusza SG/pracownika, Naczelnik 
Wydziału Kadr i Szkolenia kierował do Biura Spraw Wewnętrznych SG zapytanie o opinię, a ostateczną 
decyzję w sprawie wyróżnienia podejmował Komendant Oddziału.  

Z przeprowadzonej przez zespół kontrolerów anonimowej ankiety wynika, że tylko 28%47 
ankietowanych było zdania, iż zasady podziału nagród w Oddziale zostały jasno określone i były 
stosowane przez przełożonych; 53%48 udzieliło negatywnej odpowiedzi w tym zakresie; 19% wskazało, że 
trudno powiedzieć.  

W okresie objętym kontrolą pracownikom i funkcjonariuszom SG przyznawane były nagrody 
pieniężne w miesiącu maju 2014 r. i 2015 r. oraz listopadzie 2014 r. - przy okazji obchodów Święta Straży 
Granicznej oraz Narodowego Święta Niepodległości. Pracownicy dodatkowo wyróżnieni zostali tego typu 
nagrodą w miesiącu grudniu 2014 r. 

Wysokość tych nagród na stanowiskach niebędących stanowiskami kierowniczymi wynosiła: dla 
pracowników od 160 zł do 2080 zł, dla funkcjonariuszy SG od 400 zł do 900 zł. Natomiast na stanowiskach 
kierowniczych średniego szczebla wysokości te kształtowały się dla funkcjonariuszy SG49 od 1100 zł do 
1500 zł.  

Przesłanką uzasadniającą przyznanie ww. nagród odnośnie do funkcjonariuszy SG  
i pracowników była ocena poziomu i sposobu wykonywanej przez nich pracy, dokonywana przez ich 
przełożonych, a następnie zawarta w składanych do Komendanta Oddziału wnioskach.  
W większości przypadków nie wskazano jednak okoliczności uzasadniających sformułowanie ww. oceny. 
Powyższe uznano za nieprawidłowość. Powodem takiego stanu rzeczy był powszechny charakter 
przyznawanych nagród, bowiem w tym samym czasie dostawali je niemal wszyscy zatrudnieni. Brak 
ujmowania w ocenach przesłanek przyznania nagród mógł osłabiać ich funkcję motywującą do lepszej 
pracy/służby. Pracownik/funkcjonariusz SG zatrudniony w Oddziale mógł traktować je jako stały składnik 
wynagrodzenia/uposażenia, mogło zrodzić się w nim przekonanie o słuszności domagania się nagrody, 
niezależnie od wyników jego pracy/służby lub też mógł traktować nagrodę pieniężną jako dodatkową 
gratyfikację za realizację codziennych obowiązków służbowych. Odpowiedzialność za powyższe ponoszą 
bezpośredni przełożeni sporządzający wnioski o przyznanie nagrody oraz Komendant Ś-MOSG.  

Na podstawie badanej próby stwierdzono, że przypadki braku wyróżnienia w danym okresie 
nagrodą pieniężną, bądź przyznania jej w obniżonej wysokości wynikały głównie z nieobecności 
spowodowanej chorobą poszczególnego pracownika/funkcjonariusza SG bądź opieką nad chorym 
dzieckiem/innym członkiem rodziny.  

                                                           
47 Tj. 9% ankietowanych odpowiedziało tak, 19% - raczej tak. 
48 Tj. 32% ankietowanych odpowiedziało nie, 21% - raczej nie. 
49 Tj. na stanowiskach: naczelnik, zastępca naczelnika, zastępca komendanta PSG. W Ś-MOSG nie było pracowników, którzy 
zajmowaliby ww. stanowiska pracy. 
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W Ś-MOSG wystąpiły przypadki przyznawania pracownikom i funkcjonariuszom SG nagród 
indywidualnych, np. za wykonywanie zadań wymagających szczególnego zaangażowania, 
profesjonalizmu, dyspozycyjności, przekraczających zakres podstawowych obowiązków lub 
realizowanych w ponadnormatywnym czasie, za wykazanie się szczególnymi osiągnięciami w służbie, 
kreatywność. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w przedstawionej dokumentacji. Wysokość 
omawianych nagród była zróżnicowana, ustalana indywidualnie dla każdego pracownika/funkcjonariusza 
SG w zależności od wkładu i oceny jego pracy i wynosiła zarówno dla pracowników, jak i dla  
funkcjonariuszy SG od około 450 zł do 1200 zł.  

Funkcjonariusze SG byli również wyróżniani nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Komendanta Głównego Straży Granicznej50. Uzasadnieniem przyznania nagrody przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych była postawa, osiągane efekty w działalności służbowej, profesjonalizm, zaangażowanie 
w służbie, zaś przez Komendanta Głównego Straży Granicznej - wzorowe wykonywanie zadań 
służbowych, wymagających szczególnego zaangażowania, sumienności oraz pełnej dyspozycyjności. 

Niezależnie od ww. nagród w Ś-MOSG nagrody przyznawano także za wykonywanie zadań 
służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy SG przebywających na zwolnieniach lekarskich51. Nagrody te 
przyznawane były na podstawie art. 125g ustawy o Straży Granicznej oraz decyzji Nr 146 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczania na nagrody uznaniowe 
środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej 
w okresie ich przebywania na zwolnieniu lekarskim52. Kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych Ś-
MOSG, na podstawie otrzymywanych z Pionu Głównego Księgowego stosownych informacji, 
opracowywali wnioski o przyznanie funkcjonariuszom SG tego rodzaju nagród uznaniowych. Po 
zaopiniowaniu tych wniosków przez ww. komórkę finansową pod względem formalno-rachunkowym, 
sporządzane były następnie rozkazy o przyznaniu ww. nagród. Powyższe zgodne było z postanowieniami 
decyzji Nr 146 KGSG. 

Powierzenie zastępstwa konkretnemu funkcjonariuszowi SG uzależnione było - jak wyjaśniła 
jednostka kontrolowana - od posiadanej przez niego wiedzy i doświadczenia służbowego oraz od 
zgodności szczegółowych zakresów obowiązków. Funkcjonariusze SG, wykonujący zadania służbowe 
w zastępstwie funkcjonariuszy SG przebywających na zwolnieniach lekarskich zajmowali stanowiska 
równorzędne lub niższe, jeżeli zakresy obowiązków służbowych w określonym zakresie były zbieżne. 
W przypadkach zastępstw na stanowiskach kierowniczych brano pod uwagę kompetencje kierownicze 
funkcjonariuszy SG zajmujących inne niż kierownicze stanowiska, ich cechy osobowościowe, umiejętność 
organizacji pracy, umiejętność argumentacji, zdolności analityczne. Wyznaczenie konkretnego 
funkcjonariusza SG do zastępstwa za nieobecnego przebywającego na zwolnieniu lekarskim, jak 
i wysokość przyznawanej za to nagrody, zależne były od decyzji naczelnika wydziału i komendanta 
placówki SG, jako przełożonych odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie danej komórki/jednostki 
organizacyjnej Oddziału. W większości badanych przypadków, całość kwoty uzyskanej ze zmniejszenia 
uposażenia danego funkcjonariusza SG przebywającego na zwolnieniu lekarskim była przyznawana 
w formie nagrody uznaniowej funkcjonariuszowi SG wykonującemu zadania służbowe w zastępstwie. 

                                                           
50 W badanej próbie jeden z funkcjonariuszy SG został wyróżniony nagrodą pieniężną przez Ministra Spraw Wewnętrznych, drugi 
przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 
51 Ten rodzaj nagrody przyznawano od dnia 1 czerwca 2014 r. 
52 Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 98, zwaną dalej decyzją Nr 146 KGSG. 
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W przypadku, gdy zastępstwo pełniło dwóch lub więcej funkcjonariuszy SG, kwota ta ulegała 
rozdzieleniu53 pomiędzy nich.  

Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy SG przebywających na 
zwolnieniu lekarskim były przeznaczane także na nagrody dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania 
służbowe w zastępstwie za funkcjonariuszki SG przebywające na zwolnieniach lekarskich w związku 
z ciążą54. Decyzja w tym zakresie podjęta została przez Komendanta Oddziału, na mocy przepisu § 3 ust. 5 
decyzji Nr 146 KGSG55, po konsultacji z kadrą kierowniczą Ś-MOSG. 

W większości przypadków kontrolującym przedstawione zostały dokumenty (w tym 
oświadczenia) i wyjaśnienia potwierdzające fakt wykonywania konkretnych czynności służbowych 
w zastępstwie nieobecnych funkcjonariuszy SG. Jednak nie we wszystkich przypadkach możliwe było 
ustalenie jakie czynności wykonywane były przez funkcjonariusza SG zastępującego w ramach 
zastępstwa, a które w ramach zakresu czynności powierzonych na zajmowanym stanowisku. 

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, zdarzały się przypadki, w których 
funkcjonariuszy SG przebywających na zwolnieniach lekarskich zastępowali pracownicy56. Nie 
otrzymywali oni jednak z tego tytułu nagród uznaniowych. Powyższe świadczyć może o tym, że określona 
grupa osób zatrudnionych w Ś-MOSG była traktowana w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż 
inna. W głównej mierze przyczyną tego stanu rzeczy są przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania, które 
uniemożliwiają przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy SG w 
okresie ich przebywania na zwolnieniu lekarskim na nagrody dla pracowników. Zgodnie z dalszymi 
wyjaśnieniami, środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy SG 
przebywających na zwolnieniu lekarskim, którzy byli zastępowani przez pracowników, przeznaczane były 
- zgodnie z decyzją podjętą przez Komendanta Oddziału - na nagrody dla funkcjonariuszy SG 
zastępujących funkcjonariuszki SG przebywające na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. 

Informacja dotycząca faktu przyznania nagród uznaniowych była w Ś-MOSG jawna. Odnośnie do 
nagród przyznawanych z okazji Święta Straży Granicznej oraz Narodowego Święta Niepodległości - 
informacja taka przekazywana była publicznie, w trakcie uroczystości i dotyczyła jedynie liczby 
wyróżnionych funkcjonariuszy SG i pracowników. W przypadkach indywidualnych wyróżnień, 
rekomendowane było przez Komendanta Oddziału bądź Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia 
(z polecenia Komendanta Ś-MOSG), aby informację taką kierownik komórki/jednostki organizacyjnej 
Oddziału przekazywał na forum podległej placówki SG lub wydziału. Nie przyjęto jednak praktyki 
podawania do wiadomości innych funkcjonariuszy SG i pracowników z danej komórki/jednostki 
organizacyjnej Ś-MOSG - oprócz faktu otrzymania nagrody - także uzasadnienia jej przyznania. Należy 
podkreślić, że prezentowanie przesłanek przyznania nagrody danej osobie w obecności innych 
zatrudnionych wzmacnia funkcję motywującą nagrody. Jak ustalono, jedynie w przypadkach szczególnych 
osiągnięć, Komendant Oddziału decydował o publicznym odczytaniu rozkazu o przyznaniu nagrody w 
obecności wyróżnianego funkcjonariusza, jednak tylko w trakcie odprawy kadry kierowniczej.  

                                                           
53 Proporcjonalnie do okresu zastępowania. 
54 W okresie, w którym funkcjonariuszka SG przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, zachowuje 100% uposażenia. 
W związku z tym funkcjonariusze SG, wykonujący zadania w ich zastępstwie, nie mają możliwości otrzymać nagrody uznaniowej 
w ramach potrąconych środków z uposażeń 
55 Tj. w przypadku wystąpienia po weryfikacji pozostałości środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe, sposób 
powtórnego rozdysponowania określa kierownik jednostki organizacyjnej. 
56 W okresie objętym kontrolą odnotowano 5 przypadków zastępstw pracowników za funkcjonariuszy SG.    
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Ponadto, wyróżniony nagrodą pieniężną pracownik/funkcjonariusz SG otrzymywał pisemną 
informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem57. Była ona także dołączana do teczki akt osobowych 
pracownika/funkcjonariusza SG. 

W Ś-MOSG zarówno dla funkcjonariuszy SG, jak i dla pracowników przyjęte były zasady podziału 
środków finansowych na nagrody pieniężne. Odnośnie do funkcjonariuszy, Komendant Oddziału, po 
otrzymaniu informacji od Głównego Księgowego o wysokości środków finansowych ustalał kwotę, którą 
zamierzał przeznaczyć na nagrody dla bezpośrednio podległych mu pracowników/funkcjonariuszy SG. 
Pozostałą część środków finansowych Wydział Kadr i Szkolenia dzielił na kwoty do rozdysponowania 
pomiędzy poszczególne komórki/jednostki organizacyjne Ś-MOSG. Podział ten odbywał się 
proporcjonalnie do liczby funkcjonariuszy pełniących służbę w danej komórce/jednostce organizacyjnej 
Ś-MOSG. O ostatecznym podziale środków finansowych, z uwzględnieniem statystyk i zestawień58 
dotyczących osiągnięć poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych Ś-MOSG, decydował - po 
konsultacjach ze swoimi zastępcami - Komendant Oddziału. Z wyjaśnień przekazanych przez jednostkę 
kontrolowaną wynika, że informacje o wysokości  kwoty przeznaczonej na nagrody, przesyłane były 
następnie - w formie elektronicznej - właściwemu kierownikowi komórki/jednostki organizacyjnej Ś-
MOSG, celem dalszego podziału pomiędzy funkcjonariuszy SG. Powyższe dawało możliwość różnicowania 
wysokości nagród dla poszczególnych funkcjonariuszy pełniących służbę w Ś-MOSG.  

Odnośnie do pracowników, środki finansowe przeznaczone w danym okresie na nagrody 
uznaniowe dzielone były - zgodnie z kwotą określoną przez Głównego Księgowego Oddziału - przez 
Wydział Kadr i Szkolenia Ś-MOSG. Kwota dla danej komórki/jednostki organizacyjnej Oddziału wyliczana 
była w następujący sposób: średnia kwota nagrody mnożona przez liczbę etatów w komórce/jednostce 
organizacyjnej Ś-MOSG. Następnie kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych przedstawiali 
propozycje przyznania nagród dla poszczególnych pracowników. Ostateczną decyzję o wyróżnieniu 
nagrodą oraz jej wysokości podejmował Komendant Oddziału. W sytuacji szczególnych osiągnięć 
pracowników lub wykonywania przez nich zadań, mających wpływ na ocenę komórki/jednostki 
organizacyjnej Ś-MOSG, bezpośredni przełożeni kierowali indywidualne wnioski o wyróżnienie 
pracownika lub o przyznanie mu dodatku zadaniowego/specjalnego, bądź dokonywali podziału 
przyznanych środków finansowych na nagrody z uwzględnieniem i szczególnym wyróżnieniem 
pracowników, których praca miała wpływ na ocenę danej komórki/jednostki organizacyjnej Oddziału. 

W Ś-MOSG utworzone zostały fundusze nagród zarówno dla funkcjonariuszy SG, jak i dla 
pracowników zatrudnionych w Oddziale. Środki z tych funduszy wykorzystywane były zgodnie  
z celem, na który zostały utworzone. Nie stwierdzono, aby w okresie objętym kontrolą dokonywane były 
zmiany pomiędzy poszczególnymi funduszami nagród, tj. funduszem dla funkcjonariuszy SG oraz dla 
pracowników. Ponadto, środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy 
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przeznaczane były w całości na nagrody uznaniowe za 
wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach 
lekarskich (w tym - jak wskazano wcześniej - związanych z ciążą).  

Pracownicy Ś-MOSG niebędący członkami korpusu służby cywilnej, oprócz wynagrodzenia, 
otrzymywali premię indywidualną. Zasady jej przyznawania określone zostały w Regulaminie 
premiowania59.  

                                                           
57 Dla funkcjonariuszy SG - w  formie rozkazu, dla pracowników - w formie zawiadomienia o przyznaniu nagrody. 
58 Prowadzonych przez Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. 
59 Podstawę jego wydania stanowi § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników 
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Ustalono, że premie w Ś-MOSG przyznawane były zgodnie z obowiązującymi zasadami 
i wypłacane były z funduszu premiowego, który był częścią składową zaplanowanego funduszu płac dla 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W Regulaminie premiowania określono 
warunki, sposób oraz maksymalne wysokości przyznawanych premii. Zgodnie z jego zapisami, 
w przypadku właściwego wykonania wszystkich określonych w zakresie obowiązków zadań, premia, 
ustalona w umowie o pracę, wypłacana była pracownikowi w pełnej wysokości co miesiąc, łącznie 
z wynagrodzeniem. Jednak, w wyniku wystąpienia przesłanek wskazanych w tym regulaminie, jej 
wysokość mogła być obniżana bądź pracownik mógł być jej pozbawiany.  

Co prawda, w akcie tym przewidziano również możliwość czasowego podwyższenia wysokości 
premii, jednak - jak stwierdzono w wynikach Analizy wynagrodzeń pracowników Śląsko-Małopolskiego 
Oddziału Straży Granicznej60- przypadki takie miały miejsce niezmiernie rzadko. To wszystko pozwala 
stwierdzić, że system premiowania w Ś-MOSG jest systemem negatywnym. Ponadto, rozwiązania 
zastosowane w Regulaminie premiowania spowodowały to, że premia stała się stałym elementem 
wynagrodzenia poszczególnych pracowników, gdzie z założenia powinna być elementem zmiennym, 
zależnym od okresowego zaangażowania pracowników w pracę, a więc w pełni motywacyjnym.  

2.4 Zasady awansowania pracowników oraz funkcjonariuszy SG zatrudnionych/pełniących służbę  
w Ś-MOSG w Raciborzu. 

Ważnym elementem systemu motywacyjnego jest zapewnienie pracownikowi możliwości 
rozwoju zgodnego z jego aspiracjami. Działanie to polega na stworzeniu dla niego ścieżki awansu bądź 
kariery. Istotne jest określenie jasnych wymagań, bowiem każda zmiana stanowiska powinna być 
wynikiem spełnienia wcześniej ustalonych warunków, a im są one bardziej czytelne i jasne, tym większa 
jest ich funkcja motywująca. 

W Ś-MOSG w Raciborzu zasady mianowania/awansowania na wyższe stanowisko służbowe  
funkcjonariuszy SG i pracowników oparte były o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa61. Przy 
podejmowaniu decyzji o mianowaniu/awansowaniu na wyższe stanowisko służbowe Komendant 
Oddziału brał pod uwagę przede wszystkim możliwości etatowe i finansowe Ś-MOSG, z uwzględnieniem 
potrzeb służbowych poszczególnych komórek. 

Ponadto, odnośnie do funkcjonariuszy SG, oprócz spełnienia przez nich wymogów określonych 
w rozporządzeniu w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu 
służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku, przy 
awansowaniu uwzględniano kryteria wynikające z opinii służbowej. Należały do nich: terminowość, 
jakość, efektywność, fachowość, samodzielność, umiejętność określania ważności realizacji zadań 

                                                                                                                                                                                            
innych jednostek (Dz. U. Nr 33, poz. 263), nieobowiązującego od dnia 7 lipca 2004 r. Od dnia 1 marca 2010 r. podstawę prawną 
wydania regulaminu premiowania stanowi § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc. 
60 O, której mowa w pkt 1 niniejszego dokumentu. 
61 Tj. ustawy o Straży Granicznej, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. 
w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać 
funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku (Dz. U. z 2009 r. Nr 194, poz. 1499, z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek 
organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 
trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 814, z późn. zm.) - odnośnie do funkcjonariuszy SG, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 
kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników cywilnych, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych 
zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630, 
z późn. zm.) - odnośnie do pracowników ksc, rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc - odnośnie 
do pracowników spoza ksc. 
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służbowych, inicjatywa, współpraca z innymi osobami, zastępstwo za innego funkcjonariusza SG 
w zakresie odpowiedzialności służbowej, umiejętność organizacji pracy, kierowania i nadzoru, 
umiejętność motywowania podległych funkcjonariuszy. Pod uwagę brano także: znajomość specyfiki 
służby, potrzeby służby, długość służby w określonym pionie (np. granicznym czy operacyjno-śledczym), 
posiadane doświadczenie służbowe, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem ludzkim 
(w przypadku stanowiska kierowniczego), umiejętność właściwej organizacji pracy, innowacyjność. 

Odnośnie zaś do pracowników, przeniesienie na wyższe stanowisko służbowe następowało 
z uwzględnieniem: wymagań przewidzianych dla danego stanowiska służbowego, posiadanych 
kwalifikacji zawodowych pracownika, doświadczenia oraz oceny jego pracy. Odbywało się to na 
umotywowany wniosek kierującego daną komórką/jednostką organizacyjną Ś-MOSG. Możliwość 
awansowania stworzono pracownikom także poprzez przeprowadzane w Oddziale nabory wewnętrzne. 
Do tego celu wykorzystywano zasady z dokumentu wewnętrznego odnoszącego się do naboru na wolne 
stanowiska pracy62, z tą różnicą, że informacja o wolnym stanowisku pracy nie była podawana do 
publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej63. 
W okresie objętym kontrolą przeprowadzono dwa postępowania rekrutacyjne wśród pracowników ksc 
zatrudnionych w Ś-MOSG na wolne stanowiska pracy, tj. na stanowisko starszego referenta do spraw 
kadrowo-szkoleniowych oraz starszego referenta do spraw kancelaryjnych w Zespole do Spraw Obsługi 
i Koordynacji Działań Placówki SG W Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie64.  

W kontrolowanym okresie 11 z 21 funkcjonariuszy SG z badanej próby zostało mianowanych na 
wyższe stanowisko służbowe. Mianowani funkcjonariusze SG spełniali określone w przepisach warunki 
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinni odpowiadać. We 
wnioskach w sprawie mianowania zawierano informacje dotyczące m.in. poziomu realizowanych przez 
funkcjonariusza SG zadań, zaangażowania, inicjatywy oraz osiągnięć w służbie, przygotowania 
i doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji osobistych uzasadniających mianowanie na wyższe 
stanowisko służbowe. 

Badając problematykę awansowania funkcjonariuszy SG ustalono, że w jednym badanym 
przypadku mianowanie funkcjonariusza SG na wyższe stanowisko służbowe było poprzedzone 
powierzeniem mu obowiązków na tym stanowisku (na określony czas, z uposażeniem stosownym do 
powierzonego stanowiska)65. Taki sposób postępowania pozwala  na sprawdzenie przez przełożonych 
przydatności funkcjonariusza SG na danym stanowisku oraz stopnia wywiązywania się przez niego 
z nowych zadań. Jednocześnie daje funkcjonariuszowi SG możliwość rozwoju poprzez powierzenie mu 
bardziej odpowiedzialnych zadań. Instytucja powierzenia obowiązków w opisanej wyżej sytuacji pełniła 
funkcję motywującą.  

12 funkcjonariuszy SG zostało mianowanych na wyższy stopień Straży Granicznej. Awans 
w stopniu był uzależniony od spełnienia przesłanek wskazanych w art. 56 ustawy o Straży Granicznej, tj. 
od zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych przez funkcjonariusza SG kwalifikacji, pozytywnej 
opinii służbowej oraz przesłużenia w stopniu odpowiedniego okresu. Każdorazowo mianowanie na 
                                                           
62 Tj. Wewnętrzne procedury naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej oraz w grupie stanowisk 
pomocniczych i obsługi w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu (opracowane w 2012 r.). 
Nabór wewnętrzny na stanowisko należące do korpusu służby cywilnej mógł odbywać się jedynie wśród pracowników  
Ś-MOSG - członków korpusu służby cywilnej.  
63 Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm. 
64 Zatrudnienie pracowników na nowych stanowiskach pracy w Cieszynie w istocie nie stanowiło dla nich awansu. Wpłynęło 
natomiast korzystnie na organizację ich życia prywatnego. Pracownicy ci zatrudnieni byli bowiem na podobnych stanowiskach 
pracy w PSG w Rudzie Śląskiej. Z kolei ich miejscem zamieszkania jest Cieszyn.  
65 Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej.    
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wyższy stopień SG następowało na umotywowany indywidualny wniosek, zawierający - oprócz oceny 
wywiązywania się z nałożonych obowiązków służbowych - informację o spełnianiu przez funkcjonariusza 
SG ustawowych wymagań niezbędnych do mianowania, a także o tym czy: toczy się wobec niego 
postępowanie dyscyplinarne bądź karne, odbywa karę dyscyplinarną, posiada pozytywną aktualną opinię 
służbową oraz czy Wydział Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych SG wnosi uwagi do mianowania 
danego funkcjonariusza SG.  

W okresie objętym kontrolą w Ś-MOSG, po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych, awansowało 
12 z 21 pracowników66. Uzasadnieniem była ocena wykonywanych przez te osoby zadań służbowych. 

W Ś-MOSG w Raciborzu jako podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na 
szkolenia oraz jako narzędzie do określania ścieżki kariery zawodowej pracownika, tworzono - 
w powiązaniu z oceną okresową - Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego (IPRZ)67. Główne 
założenia IPRZ zostały wskazane w dokumencie pn. Wewnętrzne zasady opracowywania i realizacji 
Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych 
w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu68. Stwierdzono jednak, że nie 
we wszystkich badanych przypadkach zasad tych przestrzegano. Odnotowano bowiem 1 przypadek 
niesporządzenia IPRZ oraz 1 przypadek sporządzenia IPRZ z przekroczeniem terminu określonego 
w Zasadach tworzenia IPRZ69. Powyższe uznane zostało za nieprawidłowość. Zgodnie z wyjaśnieniami 
jednostki kontrolowanej, przyczyną tego były: wyjątkowe spiętrzenie prac Sekcji Księgowości i  Rozliczeń, 
spowodowane zakończeniem roku budżetowego oraz duża ilość zadań związanych z  reorganizacją Straży 
Granicznej70. W związku z ww. przypadkami, w Ś-MOSG dokonane zostanie - jak wyjaśniono - 
szczegółowe sprawdzenie IPRZ pod kątem przestrzegania terminów ich sporządzenia. W zależności od 
wyników tego sprawdzenia, może stanowić to podstawę do wprowadzenia zmian w Zasadach tworzenia 
IPRZ. Niemniej, planowana jest zmiana tego dokumentu w zakresie usprawnienia obiegu IPRZ i skrócenia 
czasu ich wymiany pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie ich sporządzania. Niesporządzenie 
IPRZ mogło doprowadzić do niezdiagnozowania potencjału pracownika i niezaplanowania jego ścieżki 
rozwoju zawodowego. Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzoną nieprawidłowość byli: bezpośredni 
przełożony pracowników, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Komendant Ś-MOSG, którzy zgodnie 
z Zasadami tworzenia IPRZ zobligowani byli odpowiednio do sporządzenia, akceptacji i zatwierdzenia 
IPRZ. Dodać należy, że w takcie trwania czynności kontrolnych brakujący IPRZ został sporządzony. 

Ścieżki awansu/kariery funkcjonariuszy SG wskazywane były podczas sporządzania opinii 
służbowych. Przełożony, formułując wnioski i propozycje dotyczące dalszego przebiegu służby 
opiniowanego, mógł wskazać czy: zaliczyć go do rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze, mianować 
na wyższe stanowisko służbowe, mianować na równorzędne stanowisko służbowe (zgodnie 
z predyspozycjami, nabytymi kwalifikacjami), pozostawić na zajmowanym stanowisku służbowym, 
mianować na niższe stanowisko służbowe, zwolnić ze służby, skierować na kurs doskonalenia 
zawodowego (do szkoły), awansować w stopniu Straży Granicznej.  

Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że 21%71 ankietowanych uznało, iż w Ś-MOSG istniała 
możliwość awansowania na wyższe stanowisko; 63%72 wypowiedziało się w tej kwestii negatywnie; 16% - 

                                                           
66 Tj. 7 pracowników ksc oraz 5 pracowników spoza ksc. 
67 IPRZ nie został wypracowany dla pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ś-MOSG. 
68 Zwane dalej Zasadami tworzenia IPRZ. 
69 Opóźnienie wyniosło 5 dni.  
70 Tj. zniesieniem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i powstaniem Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej. 
71 Tj. 8% ankietowanych odpowiedziało tak, 13% - raczej tak. 
72 Tj. 33% ankietowanych odpowiedziało nie, 30% - raczej nie. 
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wskazało, że trudno powiedzieć. Z kolei na pytanie, czy w Oddziale obowiązują jasne i sprawiedliwe 
kryteria awansu: 3% respondentów uznało, że tak, 10% - raczej tak, zaś 55%73 ankietowanych 
negatywnie oceniło tę kwestię, a 31% - wskazało, że trudno powiedzieć. Ankietowani, jako czynniki 
sprzyjające awansowaniu wymieniali najczęściej znajomości bądź trudno powiedzieć/nie wiem. 
Wskazywano także na: wykształcenie, wolne etaty, doświadczenie, zaangażowanie, wyniki 
w służbie/pracy, uznanie przełożonych, dyspozycyjność, możliwości finansowe Oddziału, płeć.  

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych w Ś-MOSG w Raciborzu. 

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania pozapłacowych narzędzi 
motywacyjnych wobec funkcjonariuszy SG i pracowników zatrudnionych w Ś-MOSG oceniono 
pozytywnie. 

Motywatory pozapłacowe wymagają większego zaangażowania od przełożonych i bardziej 
zindywidualizowanego podejścia do pracownika od omawianych powyżej motywatorów płacowych. Tego 
typu narzędzia motywacyjne mogą trwale zwiększyć lojalność pracownika wobec pracodawcy i jego 
zaangażowanie w realizację celów urzędów. To z kolei może przełożyć się na efektywność jego pracy. 

W Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej wykorzystywano następujące pozapłacowe 
narzędzia motywacyjne: szkolenia, pochwały w rozkazie, krótkoterminowe urlopy, odznaki Straży 
Granicznej, grawertony, statuetki okolicznościowe, listy gratulacyjne, medale za zasługi dla Straży 
Granicznej, medale za długoletnią służbę. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety, na pytanie z jakich motywatorów pozapłacowych 
o charakterze materialnym (wyliczonych w ankiecie) można było korzystać w Oddziale, respondenci 
odpowiadali: 38% - szkolenia, 10% - karnety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych lub 
dofinansowanie do ww. usług, 10% - telefon komórkowy, 10% - imprezy okolicznościowe i specjalne 
organizowane dla wszystkich zatrudnionych w Ś-MOSG, 5% - dodatkowa bezpłatna opieka medyczna, 4% 
- mieszkanie służbowe, 4% - samochód służbowy, 3% - dofinansowanie nauki, 1% - bony podarunkowe. 

Na podstawie badanych przypadków ustalono, że w okresie objętym kontrolą 
1 funkcjonariuszowi SG przyznany został Medal Srebrny za Długoletnią Służbę , 1 - Brązowy Medal Za 
Zasługi dla Straży Granicznej, 2 funkcjonariuszy SG otrzymało pochwały w rozkazie, zaś 3 funkcjonariuszy 
SG  wyróżnionych zostało krótkoterminowym urlopem. Uzasadnieniem do przyznania poszczególnych 
wyróżnień były: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej, wybitne zasługi dla SG, wyraz uznania dla postawy funkcjonariusza SG, wykonującego 
obowiązki wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe. 

W okresie objętym kontrolą 24 pracownikom przyznano grawertony, 5 - statuetki 
okolicznościowe oraz 1 pracownikowi - medal za długoletnią służbę. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną, wskazane wyżej wyróżnienia wręczane były pracownikom 
w obecności innych pracowników i funkcjonariuszy SG, podczas obchodów Święta Straży Granicznej lub 
Narodowego Święta Niepodległości, co uznane zostało za dobrą praktykę. 

Ponadto, funkcjonariusze SG i pracownicy uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, 
których tematyka była związana głównie ze specyfiką i rodzajem zadań przez nich wykonywanych.  

Szkolenia funkcjonariuszy SG i pracowników realizowane były w ramach doskonalenia 
zawodowego. Proces ten prowadzony był w Ś-MOSG w oparciu o przepisy zarządzenia Nr 54 

                                                           
73 Tj. 32% ankietowanych odpowiedziało nie, 23% - raczej nie. 
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Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz 
szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, a od dnia 1 stycznia 
2015 r. o przepisy zarządzenia Nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. 
w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. 
Doskonalenie zawodowe prowadzone było jako doskonalenie centralne, lokalne oraz zewnętrzne.  

W ramach doskonalenia centralnego funkcjonariusze SG i pracownicy byli kierowani do ośrodków 
szkolenia na kursy doskonalące oraz szkolenia specjalistyczne na podstawie rocznego harmonogramu 
szkoleń. Szkolenia specjalistyczne miały na celu uzyskanie przez funkcjonariuszy SG i pracowników 
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na przewidywanym do objęcia stanowisku służbowym. 
Natomiast celem kursów doskonalących było aktualizowanie i rozszerzanie przez funkcjonariuszy SG 
i pracowników kwalifikacji zawodowych przydatnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku 
służbowym.  

Doskonalenie lokalne było organizowane i prowadzone przez jednostki lub komórki 
organizacyjne Oddziału, w szczególności w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, mających na celu 
m.in. podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy SG i pracowników niezbędnych do wykonywania zadań 
i czynności na zajmowanym stanowisku służbowym. Zgodnie z ww. zarządzeniem, jak również 
Wytycznymi nr 13 Komendanta Ś-MOSG z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych 
zasad organizacji i prowadzenia doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy oraz pracowników Ś-MOSG, 
doskonalenie lokalne realizowane było na podstawie miesięcznego planu doskonalenia lokalnego. Dla 
funkcjonariuszy SG i pracowników Komendy Oddziału plan ten sporządzał Naczelnik Wydziału Kadr 
i Szkolenia, dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Ś-MOSG - osoba wyznaczona przez 
kierownika tej jednostki. Miesięczny plan doskonalenia lokalnego uwzględniał - w miarę potrzeby - 
szkolenia o zróżnicowanej tematyce, skierowane do poszczególnych komórek organizacyjnych lub 
określonych grup funkcjonariuszy SG o różnych specjalnościach.  

Z kolei doskonalenie zewnętrzne organizowane było przez podmioty spoza Straży Granicznej na 
potrzeby pracowników i funkcjonariuszy SG w zakresie, w którym nie było możliwe zrealizowanie 
indywidualnych potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia centralnego lub lokalnego. 

Jednym z narzędzi motywacyjnych wykorzystywanych w Ś-MOSG było kierowanie 
funkcjonariuszy na szkolenie w Szkole Chorążych lub przeszkolenie specjalistyczne wymagane do 
mianowania na pierwszy stopień oficerski. Każdorazowo, po otrzymaniu informacji zwrotnej od 
kierowników komórek/jednostek organizacyjnych Oddziału - o liczbie funkcjonariuszy SG 
zainteresowanych danym szkoleniem - dokonywana była przez Komendanta Oddziału, jego zastępców, 
Pion Głównego Księgowego oraz Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia analiza możliwości finansowych Ś-
MOSG oraz potrzeb służbowych dotyczących niezbędnej liczby funkcjonariuszy, jaka powinna być objęta 
szkoleniem. Kolejna analiza - już bez udziału komórki finansowej - dokonywana była przy typowaniu 
konkretnej liczby funkcjonariuszy z poszczególnych placówek SG i komórek organizacyjnych Oddziału. 
W analizie tej brane były pod uwagę m.in. takie czynniki, jak: dotychczasowy przebieg służby danego 
funkcjonariusza SG, osiągane przez niego wyniki, staż służby, wykształcenie. Następnie kandydatury 
funkcjonariuszy SG przesyłane były do Biura Kadr i Szkolenia KGSG. 

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, pracownicy zatrudnieni w Oddziale na bieżąco 
mogli zgłaszać do swoich przełożonych potrzeby szkoleniowe, w odniesieniu do każdej formy 
doskonalenia lokalnego. Z kolei Komendant Oddziału rekomendował, aby przełożeni, po analizie 
zgodności zgłoszonych potrzeb z zadaniami wykonanymi przez danego pracownika i jego planowanym 
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rozwojem zawodowym, uwzględniali wskazany obszar szkoleniowy podczas zgłaszania potrzeb 
szkoleniowych całej komórki organizacyjnej. 

Ponadto, w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej funkcjonariusze SG kierowani byli do 
udziału w studiach podyplomowych - resortowych, nie ponosząc z tego tytułu opłat za studia, 
zakwaterowanie i wyżywienie podczas zjazdów dydaktycznych.  

Planowanie środków budżetowych na szkolenia odbywało się w roku poprzedzającym 
i dokonywane było przy uwzględnieniu zgłoszonych potrzeb szkoleniowych, przez komórki i jednostki 
organizacyjne Ś-MOSG oraz założeń określonych przez Pion Głównego Księgowego, na podstawie 
informacji przesyłanych z Biura Finansów KGSG.  

Za dobrą praktykę należy uznać stosowane w Ś-MOSG wobec funkcjonariuszy SG oraz 
pracowników mechanizmy i rozwiązania, umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych z życiem 
prywatnym. W związku ze składanymi prośbami funkcjonariuszy SG, Komendant wyrażał zgodę na: 
indywidualną zmianę godzin pełnienia służby w związku z dojazdem do miejsca pełnienia służby lub ze 
względu na sprawy rodzinne, podejmowanie dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą, 
przeniesienie funkcjonariusza SG do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej SG lub innej 
miejscowości, jeżeli argumentem były potrzeby rodzinne. Ponadto, przy organizacji i planowaniu służb 
w jednostkach organizacyjnych Ś-MOSG, łączono służby tych funkcjonariuszy SG, którzy wspólnie 
dojeżdżali do placówki SG z miejscowości oddalonych od miejsca pełnienia służby oraz umożliwiano 
funkcjonariuszom SG zapoznawanie się - z odpowiednim wyprzedzeniem - z ustalonymi grafikami służb. 
Odnośnie do pracowników, na ich wniosek dokonywana była zmiana godzin pracy, tj. ustalano 
indywidualny rozkład czasu pracy. Uzasadnieniem kierowanych próśb w tym zakresie były głównie 
warunki komunikacyjne bądź sytuacja rodzinna. Oprócz tego Komendant - w odpowiedzi na 
indywidualne prośby pracowników - wyrażał także zgodę na zmianę systemu czasu pracy 
z podstawowego na system skróconego tygodnia pracy.  

Zgodnie z przeprowadzoną ankietą, na pytanie: czy w Ś-MOSG umożliwia się udział 
w wartościowych/przydatnych szkoleniach/kursach/studiach finansowanych lub współfinansowanych 
przez pracodawcę - 42%74 ankietowanych udzieliło pozytywnej oceny w tym zakresie, 33%75 
respondentów uznało, że w Ś-MOSG popiera się inicjatywy pracowników/funkcjonariuszy SG dotyczące 
szkolenia i rozwoju, 38%76 ankietowanych było zdania, że szkolenia oferowane przez pracodawcę są 
adekwatne do potrzeb funkcjonariusza SG/pracownika, 47%77 respondentów uznało szkolenia jako 
skuteczne narzędzie motywacyjne.  

4. Zalecenia i wnioski. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

1) wzmocnienie funkcji motywacyjnej nagród pieniężnych poprzez każdorazowe wskazywanie 
okoliczności uzasadniających ich przyznanie;  

2) rozważenie - w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. - możliwości wprowadzenia dodatkowych 
narzędzi motywacyjnych dla pracowników zastępujących funkcjonariuszy SG niewykonujących 

                                                           
74 Tj. 16% ankietowanych odpowiedziało tak, 26% - raczej tak.  
75 Tj. 12% ankietowanych odpowiedziało tak, 21% - raczej tak. 
76 Tj. 11% ankietowanych odpowiedziało tak, 27% - raczej tak. 
77 Tj. 17% ankietowanych odpowiedziało tak, 30% - raczej tak. 
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czasowo służby z powodu choroby lub wprowadzenia innych rozwiązań systemowych w obszarze 
zastępowania  ww. funkcjonariuszy przez pracowników; 

3) rozważenie - w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. - możliwości wprowadzenia takich rozwiązań 
w zakresie premiowania, aby premia stała się elementem zmiennym, zależnym od okresowego 
zaangażowania pracowników w pracę, w pełni motywacyjnym; 

4) wprowadzenie - w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. - mechanizmów gwarantujących 
przestrzeganie przepisów, w tym wydanych przez Komendanta Ś-MOSG, w zakresie polityki 
personalnej Oddziału. 

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedstawienie,  
w terminie do dnia 2 lutego 2016 r. informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków 
lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1 - Ś-MOSG w Raciborzu  
Egz. Nr 2 - aa 
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